
 

Wheels - Dark Blue (donkerblauw) 
Van harte gefeliciteerd met je Dark Blue (donkerblauwe) Wheel van Ascension Europe! 

In dit document vind je: 
1. Wat Wheels zijn 

2. Hoe Wheels werken 

3. Op een rij waar de Dark Blue(donkerblauwe) Wheels bij helpen 

4. Tips hoe jij het optimale uit de Dark Blue(donkerblauwe) Wheels haalt 

5. Aanvullende Tools 

Raadpleeg bij klachten voor de zekerheid ook een arts. De Dark Blue(donkerblauwe) Wheels zijn een aanvulling op de reguliere zorg (geen 
vervanging). 

1. Wat zijn Wheels? 
Wheels vertegenwoordigen scheppingsenergie. Wheels zijn scheppende, krachtige kosmische helpers. De Wheels vertegenwoordigen het 
‘weten’ tot aan de hoogste kosmische sferen (of kosmische energiesystemen) en staan voor de vertaling van “Zo boven - zo beneden”. Wheels 
zijn aan te wenden voor specifieke situaties waar jij je op dat moment in bevindt. 

Wheels: 
• Brengen volmaakte harmonie en evenwicht in jouw leven van alledag, zodat alles in balans komt. 
• Harmoniseren jouw energiesysteem. 
• Versterken innerlijke harmonie. 
• Brengen oude patronen, vastgeroeste oordelen, houdingen, angsten en twijfels in beweging. Sluimerende talenten en vaardigheden 

kunnen zich gaan ontwikkelen. 
• Versterken jouw talenten, zodat je meer comfortabel door jouw proces heen kunt gaan. 
• Openen voor meer intuïtie en innerlijke helderheid. 
• Beschermen en leiden vanuit hogere niveaus, zodat je het gevoel hebt dat jij en jouw leven worden gedragen. 
• Geven welzijn. 
• Geven ontspanning . 
• Stimuleren levensvreugde. 
• Stimuleren een nieuwe, vitale levenshouding. 
• Stimuleren zelfvertrouwen. 

Waarbij helpen Wheels kinderen? 
Overspannen verwachtingen, veranderingen in de familie en problemen kunnen kinderen makkelijk uit hun evenwicht brengen. Wheels 
ondersteunen kinderen zodat zij onbezwaard van hun kindtijd genieten, vreugde, vrolijkheid en enthousiasme ervaren en plezier hebben.Tevens 
stimuleren de Wheels bij kinderen creativiteit, zelfbewustzijn en het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. 

Waarbij helpen Wheels jou als je therapeut bent? 
In therapeutische sessies zijn de Wheels een ondersteuning bij het werken met de cliënt. Wheels ondersteunen cliënten zodat zij zich sneller en 
makkelijker openen voor hun proces, en comfortabeler en makkelijker nieuwe wegen accepteren en bewandelen. 

Er zijn in totaal 27 Wheels in 9 kleuren. Kinderen kiezen intuïtief en onbevangen hun eigen Wheel. 

2. Hoe werken Wheels? 
Wheels verbinden de energie van het allerfijnste niveau van de schepping met de energievelden die zich direct om het Wheel bevinden. Dit maakt 
versnelling van de aanwezige energie mogelijk. 

Het door jou uitgezochte Wheel dat jij als begeleider kiest, maakt energetisch verbinding met jouw energiesysteem. Wheels leiden de energie 
van de Schepping naar jouw energievelden en verhogen en harmoniseren op deze wijze jouw energie. Met haar kracht werkt het Wheel 
energetisch in op jouw emotionele en mentale processen en brengt die aan het stromen. Hierdoor wordt heling energetisch ondersteund op 
lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau. 

Draairichting 
De werkwijze van de Wheels wordt door de de kleur en draairichting van de aangebrachte spiralen op de Wheels bepaald. Elk Wheel heeft zijn 
eigen kwaliteiten en taak. 

Er zijn per kleur drie verschillende soorten Wheels (met 3 draairichtingen):  
• Een plus ( progressie of vooruitgang) 
• Een min (transformatie) 
• Een dubbele (regeneratie) 

1) Wheel plus of progressie of vooruitgang:  
De spiralen liggen op het oppervlak en draaien met de klok mee. Dit type Wheel zorgt voor groei in de positieve richting. 

2) Wheel min of transformatie  
De spiralen zijn als het ware in het Wheel gegraveerd, verdiept en draaien tegen de richting van de klok in. Dit type Wheel zorgt voor 
transformatie en ondersteunt verandering. 

3) Wheel dubbel of Regeneratie  
Beide bovenstaande spiralen zijn aanwezig. Dit type Wheel repareert en vult jouw energiesysteem. 
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3. Waar helpen de Dark Blue(donkerblauwe) Wheels bij? 
Algemeen 

De donkerblauwe Wheels leiden tot diepere innerlijke rust, kracht en zelfvertrouwen. Ze hebben grote invloed op jouw wilskracht, geloof en 
voorstellingsvermogen en op de verhouding met de goddelijke wil en eigen wil. Donkerblauw versterkt jouw oerkracht. 

Deze Wheels: 
• Geven kracht . 
• Geven zelfvertrouwen, deze Wheels nodigen je uit om vertrouwen te hebben. Ze bouwen zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid op en 

ondersteunen je om vol vertrouwen en gelijkmoedig te leven. 
• Ondersteunen je bij beproevingen. 
• Versterken je energetisch op fysiek en mentaal vlak. Zo geven ze motivatie en uithoudingsvermogen. 
• Pakken vastgeroeste overtuigingen aan en brengen licht in verharde en vastgelopen structuren en in zwaarte/het teveel in je hoofd zitten. 
• Sterken jouw wil en overtuigingskracht. 
• Geven een diepere innerlijke rust.  
• Ontwikkelen een heldere intuïtie en ondersteunen je om afgestemd en in harmonie met de schepping te zijn. 
• Brengen licht in eigenzinnigheid. 
• Harmoniseren bij eigenwijsheid en drammen.  
• Nodigen je uit in vrede met de schepping te zijn. 

De drie donkerblauwe Wheels van Ascension vertegenwoordigen Aartsengel Haniël (de genade). 

Dark Blue (donkerblauw) Progressie 
De spiraal ligt op het oppervlak en draait met de klok mee. Dit Wheel versnelt groei in een positieve richting. Dit Wheel wordt ook wel het 
“examenwheel” genoemd. Dit Wheel verbindt jouw verstand met jouw hart en laat jouw hart herkenbaar spreken. Zo wordt de weg geopend om 
doelen te realiseren. 

Dit Wheel: 
• Helpt om te vertrouwen op jezelf, zodat je kunt doen wat je ‘moet’ doen. 
• Geeft zelfvertrouwen om jouw eigen weg te vinden. 
• Helpt om zelftwijfel en (faal)angsten te overwinnen in een situatie waarin je op de proef gesteld wordt 
• Helpt je om zelfverzekerd en moedig je weg te gaan. 
• Ondersteunt bij een overspannen ‘denk’-hoofd en het teveel in je hoofd zitten. 
• Geeft balans tussen denken, wijsheid en intuïtie. 
• Ondersteunt innerlijke rust. 
• Ondersteunt structuur. 
• Brengt balans bij eigenzinnigheid. 
• Geeft steun bij examens. 
• Brengt balans bij zwaarte. 

Dark Blue (donkerblauw) Transformatie  
De spiraal is in het Wheel gegraveerd en draait tegen de klok in. Dit Wheel leidt verandering in en ondersteunt die. Dit Wheel neemt bezwaren 
weg, zodat de weg vrij komt en de te kiezen richting helder wordt.  

Dit Wheel: 
• Versterkt zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen. 
• Helpt om verantwoordelijkheid en leiding te nemen. 
• Geeft een heldere kijk op zaken. 
• Verbindt jouw verstand met de wijsheid van jouw hart. 
• Verheldert en verhelpt bewuste en onbewuste negatieve herinneringen aan het verleden. 
• Draagt bij aan een helder en ruim hoofd. 
• Geeft inzicht bij het oplossen van confrontaties. 
• Stimuleert en geeft moed om de weg van de liefde te gaan. 
• Bewerkt emoties. 

Dark Blue (donkerblauw) Regeneratie 
Beide spiralen zijn aanwezig. Dit Wheel vult en repareert leemtes in het energiesysteem. Dit Wheel stimuleert dat je beslissingen en richting 
bepaalt vanuit wijsheid. 

Dit Wheel: 
• Activeert jouw innerlijke wijsheid. 
• Geeft aan welke weg resoneert met je hart. 
• Geeft helderheid  
• Geeft innerlijke rust. 
• Brengt rust bij nervositeit, angsten en paniek. 
• Heeft een verlichtend effect op jouw dagelijkse bestaan. 
• Helpt om beter en verstandiger beslissingen te kunnen maken. 
• Werkt energetisch op beide hersenhelften en ondersteunt energetisch de integratie van beide hersenhelften. 
• Helpt dat wat verborgen was naar boven te halen/te onthullen en verheldert vage belastende herinneringen. 
• Werkt energetisch ondersteunend bij autistische kinderen (te combineren met Ascension’s Hope). 
• Versterkt jouw vertrouwen in de Bron (sommige mensen noemen deze energie bijvoorbeeld God en Allah)/het goddelijke. 
• Bevrijdt van al te sterke behoefte aan controle. 
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4 Tips hoe jij het optimale uit de Dark Blue(donkerblauwe) Wheels haalt: 
• De Wheels ontvouwen hun kracht door ze te dragen op het lichaam. Ze kunnen bijvoorbeeld in je broekzak (bijvoorbeeld in een vastgenaaid 

zakje zodat de Wheel goed blijft zitten), overhemdzak of als sieraad worden gedragen. Hang de Wheel bijvoorbeeld aan een leren veter of 
aan een ketting, bijvoorbeeld in combinatie met de zilveren spiraal van Ascension Europe. 

• Je kunt de Wheel op een foto van jezelf leggen (dit kan overdag en ’s nachts). 
• Je kunt de Wheel ‘s nachts onder het hoofdkussen leggen. 

Specifieke tips voor therapeuten: 

• Een therapeut kan in therapeutische sessies één enkel Wheel of verschillende Wheels gebruiken en door ze op het lichaam te plaatsen of in 
de hand te geven. 

Belangrijk:  
• Het Dark Blue (donkerblauwe) transformatie Wheel dient in het begin met intervallen van slecht 5-10 minuten gedragen/gebruikt te worden. 

Tip: begin hier overdag mee. 

Tip: voor het juiste gebruik van de Wheels is het zeer aan te bevelen onze scholing te volgen. Daarin leer je bijvoorbeeld hoe je een Lichtenergie-
massage met de Wheels geeft. 

5. Aanvullende Tools 
De energie van het Wheel kan versterkt worden door het te combineren met andere Tools van Ascension, denk maar aan: 

• Een Lichtenergie-massage met de Wheels in combinatie met andere Ascension Instrumenten (zoals de Flame, The Great Instrument of 
Transformation of de Hope). Zo wordt de werking van de Wheels nog meer geïntensiveerd. 

• De zilveren spiraal: deze kun je gebruiken om de Wheel aan een ketting te hangen. 
• Een energetisch opgeladen ketting (hier kun je een Wheel aan hangen, bijvoorbeeld met de zilveren spiraal). 
• De Kosmische Cirkel. Als in de praktijkruimte van een therapeut een complete kosmische Cirkel is neergelegd, wordt de sessie nog meer 

gedragen door andere dimensies. In deze cirkel zijn alle niveaus van de schepping aanwezig. De processen lopen zachter, eenvoudiger en 
dynamischer. In deze hogere trillingen is het werken voor de therapeut vele malen lichter. 

Aanvullende Tool bij Dark Blue (donkerblauw) Regeneratie Wheel: 

• Hope
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